
Ecologisch bermbeheer – naar een nieuw maaibeleid 

Het is zaak om onze biodiversiteit op orde te brengen en zo het evenwicht in de natuur te 
herstellen. Door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden en verbindingen aanleggen 
tussen natuurgebieden, maar ook langs onze wegen zetten we in op het verbeteren van de 
biodiversiteit. 

Provinciale bermen 

De provincie beheert ongeveer 1800 kilometer berm langs wegen en vaarwegen. Soms gaat het 
om smalle bermen van minder dan 2 meter breed, maar vaker gaat het om bermen van 4 tot 10 
meter, inclusief watergangen. Dit netwerk aan bermen ligt als een spinnenweb over de provincie, 
en verbindt zo ook natuurgebieden en verschillende leefgebieden met elkaar. Bermen 
functioneren daarmee als een belangrijke stapsteen tussen de verschillende natuurgebieden. 
Gevarieerde bermen vervullen deze functie nog beter.   

Huidig maaibeleid 

Tot ongeveer in de jaren 70 van de vorige eeuw werden de bermen vaak gemaaid door de boeren 
uit de omgeving. Zij konden het maaisel goed gebruiken voor hun vee. Het verkeer is inmiddels 
drukker geworden en we stellen strenge eisen aan veiligheid langs de weg. Ook beland afval in de 
berm, waardoor het bermmaaisel ongeschikt is als veevoer. Sinds een aantal decennia worden 
onze bermen op een snelle en veilige manier gemaaid, met steeds grotere maaiers. Vaak worden 
de bermen geklepeld (vegetatie wordt stuk geslagen), en de resten laten we liggen. De bodem 
wordt voedselrijker, waardoor onze bermen verruigen en soorten als riet of brandnetel gaan 
overheersen. De soortenrijkdom van de vegetatie neemt af, waardoor ook veel van de insecten, 
zoogdieren en vogels verdwijnen uit onze bermen. 

Nieuw maaibeleid 

Klepelen 
Het streven is om het klepelen van bermen te beperken. Er wordt momenteel kritisch gekeken 
naar waar we het maaibeleid kunnen veranderen. Alleen daar waar het niet anders kan, handhaaft 
de provincie klepelen. 

Maaien 
Bermen worden in de toekomst minder vaak gemaaid. We accepteren dat de planten meer kunnen 
uitgroeien wanneer dit geen risico oplevert voor de verkeersveiligheid. De eerste meters maaien 
we intensiever, en bij kruisingen wordt de vegetatie bij zichthoeken kort gehouden. Daarachter 
mag de vegetatie dus uitgroeien. Planten kunnen zich zo goed ontwikkelen en zichzelf uitzaaien. 
Daarbij wordt rekening gehouden met distels en jacobskruiskruid, want deze soorten zijn 
ongewenst in veeteeltgebied. 

Daar waar mogelijk gaan we gefaseerd maaien en zo’n 20 tot 30 procent laten staan. Iedere keer 
weer op een andere plek in de berm. Daarmee bieden we leefgebied voor insecten, zoogdieren en 
vogels die dekking en voedsel zoeken in de resterende hoge vegetatie. Bij gefaseerd maaien 
worden verschillende methoden toegepast. Vooral in brede bermen zal sinusmaaien worden 
toegepast, of een variant daarop. 

Faunapassages 
Op locaties waarvan we weten dat veel beesten de weg willen oversteken, heeft de provincie 
faunapassages gerealiseerd, van ecoduct tot paddentunnel. Beesten die zo in onze bermen 
terecht komen helpen we een handje om de overkant van de weg te bereiken. En als we onze 
bermen ecologisch interessanter maken, zal dit kunnen leiden tot meer beesten.  

Naast een ander maaibeheer, kan het ook zijn dat er aanvullende maatregelen in de berm worden 
getroffen om de biodiversiteit te verhogen. Zo kan het zijn dat struiken vervangen worden voor 

https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/


andere, waardevollere soorten. Of we laten kaphout in de berm liggen als leefgebied voor 
insecten. 

Wat u merkt 

Het nieuwe bermbeheer verandert het beeld van de berm. Geen strak gemaaide berm meer, maar 
een berm met een natuurlijker karakter. Net alsof u in Frankrijk rijdt.  

Doordat we minder klepelen en meer afvoeren, leidt dit per maaironde tot meer werkzaamheden 
voor onze aannemers. Daar staat tegenover dat er minder maairondes zullen komen: 2 
maairondes (rond mei en september). Op veel plekken zal de maaironde in mei (deels) vervallen. 
In september kunt u dus vaker geconfronteerd worden met verkeersafzettingen om onze maaiers 
hun werk te kunnen laten doen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Samen met onze aannemers 
werkt de provincie zo aan de verhoging van de biodiversiteit. 
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